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RESUMO 

 

O presente trabalho busca fazer uma análise das charges sobre Vargas desenhadas 

por Alceu Chichorro. Para isso foi feito uma breve história das caricaturas nos jornais 

e seu poder de comunicação com o leitor. Na primeira parte abordamos a utilização 

das imagens na História. Num segundo momento analisamos a frequência com que 

as charges contendo a figura de Vargas eram publicadas no jornal O Dia. Em 

seguida analisamos as charges políticas e econômicas sobre Getúlio Vargas 

publicadas no jornal e desenhados por Alceu Chichorro entre os anos de 1929 e 

1954. Chichorro trabalhou no jornal por mais de 35 anos ilustrando, escrevendo 

crônicas e colunas. Procuramos mostrar como a figura do chefe do Executivo 

Nacional era retratada em Curitiba.  

 

Palavras-chave: Getúlio Vargas. Alceu Chichorro. Chico Fumaça. Charge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the cartoons drawn by Alceu Chichorro about Vargas. In 

order to do this, we done a brief history of the cartoons in the newspapers and their 

power of communicating with the reader. In the first part we discuss the use of 

images in history. Secondly we analyze the frequency with which the cartoons 

containing the figure of Vargas were published in the newspaper O Dia. Then we 

analyze the economic and political cartoons about Getulio Vargas published in the 

newspaper and drawn by Alceu Chichorro between the years 1929 and 1954. 

Chichorro worked at the newspaper for more than 35 years illustrating and, writting. 

We intend to show how the figure of the head of the National Executive was 

portrayed in Curitiba. 

Keywords: Getúlio Vargas. Alceu Chichorro. Chico Fumaça. Charge. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho busca mostrar como a figura de Getúlio Vargas foi retratada 

por Alceu Chichorro nas páginas do diário curitibano O Dia. A periodização abarca o 

ano de 1929, com o início da campanha eleitoral para presidente, até 1954, ano do 

suicídio de Vargas. Este trabalho busca analisar a representação Vargas ao longo 

do tempo, especialmente nos momentos políticos mais importantes da história do 

Brasil. Com esse objetivo, foi preciso entender os fatos relevantes que permeavam a 

política nacional no primeiro quartel do século XX e como foram vistos por 

Chichorro. Num primeiro momento, foi feita uma identificação das imagens e uma 

organização das charges por ano e por acontecimentos políticos relevantes. Numa 

segunda fase, a análise dos desenhos propriamente ditos. 

As fontes utilizadas nesta pesquisa estão disponíveis no Laboratório de 

Informática (LAIN) do Departamento de História da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) e os originais na Biblioteca Pública do Paraná (BBP). No acervo da BBP a 

consulta pode ser feita através de máquinas de microfilmes, permitindo ser 

fotografado desde que respeite a orientação do local. No LAIN a consulta é feita 

através do computador do departamento e as imagens podem ser copiadas em 

dispositivos portáteis de armazenamento (pen-drive, cartão sd, etc...), desde que 

sejam usadas para fins didáticos. 

Dispondo de todo o acervo, o estudante de História- Memória e Imagem, 

Flávio Panutti, identificou e classificou por assunto as charges de Chichorro, 

utilizando o programa Picasa, que permite adicionar palavras-chave às imagens. 

Como sua pesquisa é sobre o cotidiano de Curitiba, o pesquisador gentilmente 

disponibilizou as imagens sobre Vargas para este trabalho. 

Durante a realização da pesquisa, notou-se a necessidade de organizar 

tabelas, identificando aspectos relevantes para a realização do trabalho. Desse 

modo, com a organização e disposição das charges em tabelas ficou mais fácil 

visualizar a frequência em que eram publicadas as charges. Assim os dados 

quantitativos foram importantes para a condução do trabalho. O número de vezes 

em que a charge foi publicada em determinado momento político brasileiro, assim 
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como as lacunas na publicação, foram aspectos importantes para a análise da 

representação varguista em solo paranaense.  

O tema da pesquisa reúne, então, um personagem longevo, Chico Fumaça, 

de um mesmo desenhista, Alceu Chichorro, e o político mais importante do Brasil no 

século XX, Getúlio Vargas. Além de abordar evidentemente, o tema das imagens 

impressas. 

A bibliografia sobre Vargas é extensa, inclusive no gênero biográfico. Entre 

as biografias que contribuíram para a construção do mito de Vargas estão a de 

André Carrazoni, Getúlio Vargas (1939), Paul Frischauer, Presidente Vargas (1943), 

Barros Vidal, Um destino a serviço do Brasil (1945), Alzira Vargas do Amaral Peixoto 

e Getúlio Vargas, meu pai (1960). Enquanto outro grupo de pesquisas procura 

analisar seu legado fora da ótica ufanista: Carlos Heitor Cony, Quem matou Vargas 

(1974), John W. Foster Dulles, Getúlio Vargas, biografia política (1974), Maria Lúcia 

Teixeira Werneck Viana, Getúlio Vargas (1974), Boris Fausto, Getúlio Vargas: o 

poder e o sorriso (2006), Lira Neto, Getúlio (são 3 volumes, dos quais dois já foram 

lançados no ano de 2012 e 2013)1.  

Especificamente sobre a representação humorística de Getúlio, o historiador 

Elio Chaves Flores, em “Representações cômicas da República no contexto do 

Getulismo”, desenvolve um estudo acerca da imagem caricata da República no 

governo de Getúlio. Para o autor, o estudo no período getulista permite “aprofundar-

se na problemática da cultura política brasileira contemporânea a partir de uma 

trajetória pragmatista, em que o tempo de Vargas estaria para a República como as 

‘estruturas estão para os textos e culturas’- ou como os –‘esqueletos estão para os 

corpos’” 2. O corpus documental, porém, não está centrado em um único órgão de 

imprensa ou chargista. A imagem de Vargas também foi analisada por Rodrigo 

                                                           
1
Vários filmes e minisséries lançados a partir dos anos de 1980, biográficos ou não, resgatam a 

memória de Vargas. Dentre as produções podemos citar Revolução de 30, de Sylvio Back (1980), a 
minissérie Agosto, Globo (1993), O país dos tenentes, João Batista de Andrade (1987) e, 
recentemente lançado o filme dirigido por João Jardim, Getulio (2014). 
2
FLORES, Elio Chaves. Representações cômicas da República no contexto do getulismo. UFP. Rev. 

Bras. Hist. vol.21 no. 40 São Paulo, 2014. 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01882001000100007. 
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Rodrigues Tavares, que, em sua tese Desenhando a Revolução3, utilizou como fonte 

as charges de Getúlio publicadas na imprensa comunista. Alguns elementos que 

constroem a figura de um Vargas opressivo surgem nesses desenhos, como o 

chicote, o charuto e a espora – símbolos de um brutal tratamento destinado aos 

trabalhadores e seu distanciamento aristocrático. 

Com relação às imagens em Curitiba, dois trabalhos chamaram nossa 

atenção, o de Marilda Lopes Pinheiro Queluz e uma coletânea organizada pela Casa 

Romário Martins. Na virada do século XIX para o XX houve em Curitiba uma 

expansão de revistas de revistas literárias, algumas de cunho simbolista como 

Breviário, de Romário Martins e Alfredo Carvalho; Turris Eburnea, de Aluísio França; 

Acácia, de Dario Veloso; Victrix, de Emiliano Perneta4. Também é uma época de 

mudanças de hábitos e transformações urbanas.  

Marilda Lopes Pinheiro Queluz em sua dissertação de mestrado, intitulada 

de Olho da Rua: Humor visual em Curitiba (1907-1911)5 procurou mostrar o universo 

cotidiano da cidade a partir das mudanças ocorridas no campo político e social. 

Esses dois trabalhos são importantes ao utilizar como fonte as charges, além de 

serem específicos de Curitiba, embora o recorte temporal seja diverso do nosso. 

Ampliando um pouco a periodização, a Casa Romário Martins promoveu uma 

exposição denominada Factos da actualidade: charges e caricaturas em Curitiba 

(1900-1950)6, em que resgata a história com um vasto material da época feito pelos 

grandes chargistas paranaenses. Posteriormente publicada em livro, os textos 

mesclam assuntos casuais, políticos, anticlericalismo e cotidiano. 

Com relação à análise de um personagem longevo, como o Chico Fumaça, 

são importantes os trabalhos de Marcos Silva. Em seu livro Caricata República: Zé 

                                                           
3
 TAVARES, Rodrigo Rodrigues. Desenhando a Revolução: a luta de imagens na imprensa comunista 

(1945-1964).284 páginas. Tese (História Social). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2009.  

4
 SODRE, Nelson Werneck. A História da Imprensa no Brasil. São Paulo: INTERCOM; Porto Alegre. 

EDIPUCRS. 2011, p. 439 
5
 QUELUZ, Marilda L. Olho da Rua: Humor visual em Curitiba (1907-1911). Dissertação de Mestrado. 

Curso de Pós-graduação em História. Setor de Ciências Humanas e Artes. Curitiba. UFPR. 1996. 
6
 Factos da actualidade:charges e caricaturas em Curitiba (1900-1950). Disponível em: 

<http://www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/noticias/charges-e-caricaturas-curitibanas-em-
exposicao-na-casa-romario-martins> 
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povo e o Brasil7 apresenta uma incursão pela documentação visual tomando a 

charge como fonte de pesquisa durante o período republicano. Pobre e sofrendo de 

todos os tipos de carência, o personagem Zé Povo era uma vítima do sistema 

político brasileiro do início do século XX e representava toda a angústia sofrida pelas 

camadas populares. Silva analisa ainda um personagem também longevo, o Amigo 

da Onça, invenção de Péricles, mas que continuou a ser desenhado mesmo após a 

morte do seu criador. Fazendo leituras a partir da psicanálise, o autor relaciona as 

práticas do personagem ao contexto do período, parte dele sob o governo Vargas, 

embora o autor defina a periodização a partir do seu personagem de estudo. Por fim, 

Wilson Bóia publicou um livro com reproduções de charges de Alceu Chichorro, e 

escreveu uma biografia do mesmo, trabalho importante para subsidiar nossa 

pesquisa. 

É possível, a partir das charges, analisar a construção do simbolismo 

presente na cultura política da República, já que elas são um artefato importante de 

cultura. Como toda imagem é produzida historicamente, o autor, o chargista, é um 

personagem ativo da sociedade em que vive. De acordo com Flores “a verve satírica 

e o estilo irônico seriam, pois, dois elementos tropológicos de vital importância para 

a compreensão de certas tradições republicanas” 8. 

Ao criar um personagem ou uma caricatura, o artista observa e analisa 

crítica e satiricamente a personalidade a ser concebida e o contexto em que ela está 

inserida.  Ana Maria Maud, citada por Elio Flores, formula a hipótese  

de ver a imagem – para mim a caricatura – como "um texto icônico 

que antes de depender de um código é algo que institui um código". 

E, no contexto da mensagem cômica ou irônica, a imagem, "ao 

assumir o lugar de um objeto, de um acontecimento ou ainda de um 

sentimento", segundo a autora, "incorpora funções sígnicas”
9
. 

                                                           
7
 SILVA, Marcos. Caricata República: Zé Povo e o Brasil. São Paulo: Marco Zero, 1990. 

8
FLORES, Elio Chaves. Representações cômicas da República no contexto do getulismo. UFP. Rev. 

Bras. Hist. vol.21 no. 40 São Paulo, 2014.  
2014http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01882001000100007. 

9
MAUAD, Ana Maria. “Através da imagem: fotografia e história –Interfaces” Tempo. Vol 1 n2. Rio de 

Janeiro, UFF, dezembro, 1996. p.93  apud FLORES, Elio Chaves. Representações cômicas da 
República no contexto do getulismo. UFP. Rev. Bras. Hist.vol.21 n. 40 São Paulo, 2014. 
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Apropriando-se da imagem do indivíduo a ser representada, o humorista 

alcança seu objetivo, segundo Propp10, a partir do momento em que ele consegue 

se apropriar de “todas as particularidades e sutilezas”, do discurso público, 

carregando comicidade. Ao fomentarem um comentário crítico sobre a situação 

política do país, as charges exerceram a função “de estimular um pensamento e a 

reflexão” 11. 

Todavia, a leitura das imagens é uma atividade complexa. E essa 

complexidade reside no fato, segundo Alberto Manguel, em seu livro Lendo 

Imagens, da ausência de um “sistema coerente para ler imagens, similar àquele que 

criamos para ler à escrita (um sistema implícito no próprio código que estamos 

decifrando)”12. O código seria definido antes de a obra ser iniciada, no entanto, com 

a imagem, só depois de criada é que nós conseguimos interpretá-la. Ainda de 

acordo com Panofsky, “embora o conhecimento dos temas e conceitos específicos 

transmitidos através de fontes literárias seja indispensável e suficiente para uma 

análise iconográfica, não garante sua exatidão”13. Deste modo, em alguns casos, a 

interpretação das imagens pode acarretar em divergências quanto a sua 

explanação. 

Buscaremos aqui, ao longo de três capítulos mostrar nossa visão sobre os 

desenhos varguistas de Alceu Chichorro. O presente trabalho foi dividido em 3 

capítulos. No primeiro capítulo, foi tratado a utilização da imagem na história e na 

historiografia, e a definição de charge, cartoon e caricatura. No segundo, é 

construído um pequeno resumo sobre o periódico curitibano O Dia, sua estrutura 

tipográfica e a importância da figura de Alceu Chichorro, o Eloy, caricaturista e 

chargista que trabalhou por mais de 3 décadas no jornal. No último capítulo são 

feitas as análises das charges políticas e econômicas desenhadas por Chichorro 

tendo como personagem Getúlio Vargas. 

  

                                                           
10

PROPP, Vladímir. Comicidade e Riso. São Paulo: Ática, 1992, p. 133. 
11

 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Jango e o Golpe de 1964 na caricatura. Rio de Janeiro. Jorge Zahar Ed. 
2006. p. 24. 
12

 MANGUEL, Alberto. Lendo imagens: uma história de amor e ódio. São Paulo. Companhia das 
Letras. 2001, p. 32. 
13

 PANOFSKY, Erwin. Significado nas artes visuais. São Paulo. Perspectiva, 2004. p. 59 
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2 IMAGENS, HISTÓRIA E JORNAIS 

 

2.1 AS IMAGENS NA HISTÓRIA E NA HISTORIOGRAFIA 

 

“As imagens pertencem ao universo dos vestígios mais antigos da vida 

humana que chegaram até nossos dias”14. Os registros do mundo Pré-Histórico, 

mais precisamente do período paleolítico, são conhecidos por nós através das 

pinturas rupestres, a fala não deixa traços15. Já na Antiguidade as imagens eram 

inscritas em paredes ou em diferentes suportes de vasos 16. Com o passar do tempo 

o uso da figura tornou-se mais recorrente, muitas civilizações faziam uso deste 

método para representar seu cotidiano. A Grécia antiga foi um terreno fértil para as 

esculturas que representavam os deuses. Em Roma os rostos dos imperadores 

eram cunhados nas moedas. No século III, o Sínodo de Elvira proibiu a introdução 

de imagens no interior das igrejas. A proibição foi esquecida, mas não desapareceu 

e retornou 2 séculos depois com o imperador Leão III de Bizâncio que ordenou a 

“destruição de uma imagem popular de Cristo que decorava o Portão De Giz, 

provocando assim uma revolta violenta”17. 

A imagem chamou atenção da historiografia de maneira mais sistemática 

com a História da Arte no século XIX. No campo mais amplo da história ela era 

utilizada, em geral, como ilustração de textos históricos. A partir da escola de 

Annales com Marc Bloch e Lucien Febvre, ocorreu um alargamento das fontes de 

pesquisa e a imagem também ganhou relevância. 

Segundo Paulo Knauss, “a imagem pode ser caracterizada como expressão 

da diversidade social, exibindo a pluralidade humana” 18. As imagens são fontes que 

podem originar os mais diversos tipos de interpretação. Deste modo uma imagem 

pode mudar o seu significado dependendo do olhar que o historiador tem sobre ela. 

                                                           
14

 KNAUSS, Paulo. O desafio de fazer História com imagens: arte e cultura visual. In: ArtCultura, 
Uberlândia, v.8, n.12, pag.98. jan-jun.2006. 
15

 MAGGIONI, Fabiano. A charge jornalística: estratégias de imagem em enunciações de humor 
icônonico. Dissertação de mestrado. UFSM. Santa Maria. 2011. 
16

 KNAUSS, Paulo. O desafio de fazer História com imagens: arte e cultura visual. In: ArtCultura, 
Uberlândia, v.8, n.12, pag.98. jan-jun.2006. 
17

 MANGUEL, Alberto. Lendo imagens: uma história de amor e ódio. São Paulo. Companhia das 
Letras. 2001. p. 44. 
18

 KNAUSS, Paulo. O desafio de fazer História com imagens: arte e cultura visual. In: ArtCultura, 
Uberlândia, v.8, n.12, pag.99. jan-jun.2006. 
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O historiador deve estar atento ao contexto em que ela foi produzida, observar seus 

códigos subjetivos e fazer uma leitura do contexto social. As imagens são produtos 

de uma sociedade, feita intencionalmente e para o público ver. Conforme afirma 

Sandra Jatahy Pesavento. 

As imagens estabelecem uma mediação entre o mundo do 

espectador e do produtor, tendo como referente a realidade, tal como, 

no caso do discurso, o texto é mediador entre o mundo da leitura e o 

da escrita. Afinal, palavras e imagens são formas de representação 

do mundo que constituem o imaginário
19

. 

A imagem é um elo entre o produtor e o espectador, transmitindo 

conceitos, interpretações, subjetividades, ideologias e nos permite enfim, conhecer 

uma sociedade de sua época. 

2.2 CHARGE, CARTOON E CARICATURA: AS IMAGENS NA IMPRENSA 

 

A palavra charge tem origem na língua francesa e significa carga, carregar, 

exagerar nos traços de alguém para lhe dar um tom cômico. Ela difere do cartoon e 

da caricatura porque ela é uma crítica político-social, onde o artista expressa sua 

opinião numa situação cotidiana ou num episódio específico. Para o chargista 

Cláudio Oliveira, a charge “utiliza humor, juntando comicidade e crítica, oferecendo 

ao leitor elementos para a formação de um juízo crítico” 20. Ela pode se apresentar 

com ou sem legenda ou diálogo. No entanto para entender uma charge o indivíduo 

precisa contextualizá-la, quando ela foi produzida, em que situação sócio-econômica 

ou político social em que ela foi feita e quais os fatos relevantes que ocorriam no 

momento de sua produção. Por seu caráter pontual e específico, sua interpretação é 

difícil e, sem essa contextualização, ela perde sua inteligibilidade. Embora carregado 

de distorções e zombarias a charge procura trazer à tona uma realidade ou pelo 

menos uma faceta dela. 

O cartoon difere da charge porque relata um fato universal, que não 

depende de um contexto específico de uma época ou de uma cultura, podendo ser 

                                                           
19

 PESAVENTO, Sandra J. História & história cultural. Belo Horizonte: Autêntica, 2003, (Coleção 
História &. Reflexões), p. 86. 
20

 Diário do estado do Rio Grande do Norte. Entrevista com Claudio Oliveira. Ano 1. Edição 07. Junho 
de 2005. 
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descompromissado de humor ou de críticas político-sociais. A diferença entre o 

cartoon e a caricatura vem do tema explorado, enquanto que a caricatura explora 

personagens políticos, celebridades ou qualquer indivíduo, o cartoon explora temas 

universais e atemporais. Ainda assim, Segundo Motta21, “o cartum guarda estreita 

proximidade com as tirinhas ou histórias em quadrinhos, que também são tributárias 

da tradição iniciada pelo desenho caricatural”.  

A palavra caricatura tem origem na língua italiana, caricare, que significa 

carregar. Dessa forma, o caricaturista exagera em algum traço específico do 

personagem a ser retratado tendo o cuidado de não descaracterizar o indivíduo para 

que possa ser facilmente reconhecido. Todavia, a caricatura não está diretamente 

relacionada a algum fato específico. Charge e caricatura não possuem distinções 

canônicas e na área de estudos elas são usadas, com freqüência, indistintamente22. 

A necessidade de comunicação está presente na história do homem desde 

períodos pré-históricos. Com o tempo foram surgindo diversos meios de 

comunicação como o jornal. Não podemos precisar uma data precisa para o 

aparecimento dos jornais. O Egito Antigo já possuía seus “jornais”, em Roma a Acta 

Diurna, gravada em tábuas de pedra, foi à primeira publicação regular, trazendo 

fatos diversos, notícias do império, notícias militares e assuntos diversos.  

Durante a Idade Moderna houve várias tentativas de impressão regular de 

periódicos. A primeira tentativa é do austríaco Miguel Von Aitzing, que em 1583 

lança a Relatio Historica, uma publicação semestral. Depois disso irão surgir outras 

publicações regulares na periodicidade na Holanda, Itália, Alemanha23. Desde então 

houve uma proliferação do jornalismo impresso no restante da Europa. Na busca de 

um público maior os jornais começaram a ilustrar suas páginas com figuras, 

caricaturas, charges, anúncios. 

 

                                                           
21

 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Jango e o Golpe de 1964 na caricatura. Rio de Janeiro. Jorge Zahar Ed. 
2006. p. 15. 
22

Idem, p. 15. 
23

 MORAES, Cleide Pires. RODRIGUES, Marlon Leal. O discurso das charges dos jornais. Estudos 
em Análise do Discurso. Universidade Estadual do Mato grosso do Sul. Dezembro de 2008 –
Março.de.2009.http://www.http://www.discursividade.cepad.net.br/EDICOES/02/arquivos2/Cleide%20
Pires%20de%20Moraes%20e%20Marlon%20Leal%20Rodrigues.pdf 
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No Brasil, segundo Sodré24, o atraso no desenvolvimento da imprensa se 

deveu por “ausência de capitalismo e ausência de burguesia”. Enquanto que no 

resto da América espanhola os colonizadores encontraram sociedades mais 

“civilizadas”, que dominavam a fundição e possuíam um sistema de governo 

centralizado, aqui o conquistador encontrou sociedades com menor complexidade 

social. Ainda de acordo com Sodré, foi no período 1830 - 1850, que a imprensa 

brasileira começou a viver sua infância25, época de efervescência dos pasquins. Na 

parte técnica esse período foi o precursor dos jornais do fim do século XIX, com a 

“possibilidade de circulação diária e a introdução da caricatura são os 2 dados mais 

importantes desse período26”. 

No século XIX, os jornais tornaram-se importantes para difundir ideologias, 

muitos partidos utilizavam deste instrumento para angariar adeptos e difundir seus 

ideais. Neste contexto a charge foi um importante meio imagético para propagar as 

propostas partidárias. A imagem usada como comunicação pretendia influenciar um 

número maior de pessoas indo além dos que se dedicam a leitura de notícias, 

crônicas, editoriais. 

Provocando risos a função das charges nos jornais é criticar, informar e 

refletir determinado acontecimento e um contexto. A charge pode satirizar uma idéia, 

um fato, um acontecimento, uma situação. Por possuir um forte traço cômico a 

principal função da charge é provocar a reflexão sobre determinado assunto ou 

situação do momento, em geral combatendo o poder. O objetivo da charge é fustigar 

a sociedade, por isso a sua relação com os donos do poder pode ser conflitiva como 

no caso famoso do francês Honorier Daumier27, que publicou uma charge do rei Luís 

XIV criticando os impostos e foi condenado a prisão. Neste caso a charge pode 

ajuda a traduzir os eventos, conflitos e grandes personagens 

políticos para a linguagem popular, tornando tais temas mais 

palatáveis para indivíduos iletrados e/ou socialmente 

excluídos. (...) Ela contribui para desmitificar e dessacralizar o 

                                                           
24

 SODRE, Nelson Werneck. A História da Imprensa no Brasil. São Paulo: INTERCOM; Porto Alegre. 
EDIPUCRS. 2011, p. 53. 
25

 Idem, 269. 
26

 Idem. 
27

 Honoré Daumier.  Caricaturista, chargista, pintor e ilustrador francês, que viveu no século XIX. Foi 
preso quando publicou a charge “Gargantua” criticando o rei e foi condenado a seis meses de prisão, 
dos qual passou 2 meses em um prisão estadual e 4 meses num sanatório, pois o rei queria mostrar 
que só um insano poderia satirizá-lo. 
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poder, mostrando líderes e chefes de Estado como seres 

falíveis e, eventualmente, ridículos. Ao mesmo tempo, torna 

os assuntos políticos menos misteriosos e mais próximos do 

universo de compreensão do povo. (MOTTA, 2006, p. 18) 
28

. 

 

Alguns autores admitem a existência de caricaturas no Antigo Egito, com o 

uso da zoomorfia nas suas representações29. Outros admitem um recuo histórico 

maior citando, neste caso, as pinturas rupestres. No entanto, a grande maioria dos 

autores cita os irmãos italianos Caracci, Annibale e Agostino, como os precursores 

da caricatura. A obra dos irmãos Caracci retratando os tipos populares de Bolonha 

foi lançada em 1664, pelo editor Guilain30. Diante de uma data imprecisa do início da 

caricatura, ficaremos com a posição do alemão estudioso de caricaturas e charges 

Eduardo Fuchs, que escreve 

 

não se poderia falar em caricatura na História antes de sua 

reprodução em massa, ou seja, estaria sua existência como arte na 

contemplação por um grande número de pessoas, por amplos setores 

da sociedade. Sua importância popular e histórica estaria residindo 

em sua dimensão social e política
31

”. 

 

No Brasil a caricatura poderia ter surgido logo após a chegada da família 

real, em 1808, “mas a primeira caricatura impressa no Brasil que se conhece só foi 

litografada32 por Vítor Larée quase 30 anos depois, em 1837, a partir de um desenho 

                                                           
28

 APUD, Revista Latino-Americana de História Vol. 2, nº. 7 – Setembro de 2013 – Edição Especial. 
PPGH-Unisinos. <disponível em: http://projeto.unisinos.br/rla/index.php/rla/article/viewFile/352/252>. 
Acesso em 28/04/2014 
29

GAWRYSZEWSKI, Alberto. Os traços na imprensa comunista carioca.( Versão modificada do 
trabalho de conclusão do Pós-doutorado em História da Universidade Federal do Rio de Janeiro). Rio 
de Janeiro. Fevereiro de 2004, p.8 
30

 Idem, p.8 
31

FUCHS, Eduardo. apud GAWRYSZEWSKI, op. cit. p.8. Gawryszewski omite a fonte da citação de 
Eduardo Fuchs. 
32

 A litografia foi descoberta no final do século XVIII por Alois Senefelder Trata-se de um método de 
impressão a partir de um imagem desenhada sobre uma base sólida conhecida como pedra 
litográfica, esta pedra é em geral calcário. A impressão da imagem é feita por meio de uma prensa 
que desliza sobre o papel. 

http://projeto.unisinos.br/rla/index.php/rla/article/viewFile/352/252
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original de Manoel de Araújo Porto-Alegre”33. Foi no Jornal do Comércio, no dia 14 

de dezembro de 1837 que a primeira caricatura brasileira foi publicada, o jornal 

destacava como a “nova invenção artística” 34 É curioso a demora em circulação de 

caricaturas antes disso no Brasil, visto que na Europa era praticado há mais de um 

século. 

Com a fundação da revista, A Lanterna Mágica em 1844, por Porto-Alegre a 

história da caricatura confunde-se com a história da imprensa brasileira, pois todos 

os jornais e revistas eram ilustrados tornando a notícia mais atraente e 

popularizando as feições das principais personalidades do tempo35. A revista foi a 

primeira a incorporar em suas páginas a charge e a caricatura. 

A continuidade do humor gráfico no Brasil ocorreu com Ângelo Agostini 

(1843-1910), que introduzia em seus desenhos a sátira e o humor em suas 

publicações jornalísticas. O primeiro semanário fundado por Agostini, juntamente 

com Luís Gonzaga Pinto da Gama (1830 - 1882) e Sizenando Barreto Nabuco de 

Araújo (1842 – 1892) foi o Diabo Coxo, em 1860. No ano de 1866 funda o jornal O 

Cabrião, periódico semanal que retratava as sátiras da Guerra do Paraguai. Em 

1876, no Rio de Janeiro, funda uma das mais importantes publicações satíricas e 

políticas brasileiras do século XIX, a Revista Illustrada. O periódico era um 

instrumento de divulgação da causa republicana e abolicionista. Com a dependência 

do novo regime ditatorial de Floriano Peixoto (1839-1895), a revista já não é mais 

porta voz dos anseios populares e o conteúdo crítico da revista perde o sentido. 

O estilo de desenho de Agostini diferenciava-se de outros chargistas por não 

tender a um traço caricatural. Suas charges apresentam uma técnica de perspectiva 

e buscam a ilusão de profundidade e os desenhos tendem a um modelo 

arredondado36. No começo do século XIX as caricaturas tendiam serem fidedignas 

as personalidades representadas, exceção a macrocefalia dos personagens. 

O personagem Zé Povinho, do desenhista português Rafael Bordalo 

Pinheiro (1846-1905), fazia críticas ao sistema social português e acabou inspirando 

                                                           
33

LAGO, Pedro Corrêa do. Caricaturistas brasileiros, 1836-1999. Rio de Janeiro. Sextantes 
Artes.1999, p.11. 
34

 O Rio na Caricatura. Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro. 1965.< Disponível em: 
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_iconografia/icon693341.pdf>. Acesso em 25/03/2014 
35

LAGO, Pedro Corrêa do. Caricaturistas brasileiros, 1836-1999. Rio de Janeiro. Sextantes 
Artes.1999, p.12. 
36

http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=artistas_biografia
&cd_verbete=322&cd_idioma=28555. 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_iconografia/icon693341.pdf
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em terras tupiniquins o personagem Zé Povo que foi utilizado no Brasil por diversos 

caricaturistas como J. Carlos (1884-1950), Raul Pederneiras (1874-1953) e K-Lixto 

(1887-1957), para construírem um discurso crítico e político do sistema social da 

classe média carioca da Primeira República. O personagem foi editado nas mais 

importantes publicações desde 1902, como O Malho, Fon-Fon e a revista Careta.  

Seguindo a linha de críticas sociais e políticas, surge em 1925 o 

personagem Juca Pato, do cartunista Belmonte (1896-1947), que encarnava as 

aspirações e decepções da classe média paulistana. Publicado no jornal Folha da 

Manhã, atual Folha de S. Paulo, foi ferrenho crítico da Aliança Liberal e o jornal foi 

empastelado37 quando os revolucionários chegaram ao poder. Outro personagem 

que retratava as amarguras e mazelas do povo brasileiro foi o Amigo da Onça, 

criado pelo chargista Péricles de Andrade Maranhão (1924-1961). Com acidez e 

sadismo, o Amigo da Onça coloca seus interlocutores nas mais embaraçosas 

situações. A produção de charges no país ainda é tributária de nomes como Ziraldo 

(1932), Henfil (1944-1988), Glauco (1957-2010), Laerte (1951), Angeli (1956), entre 

outros. 

  

                                                           
37

 Empastelar. Amontoar confusamente caracteres tipográficos. Destruir, depredar ou inutilizar um 

jornal por motivos políticos ou pessoais. 
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3 FUMAÇA E ALCEU CHICHORRO 

 

3. 1 ALCEU CHICHORRO E O DIA 

 

Na década de 1920, Curitiba contava com aproximadamente 78.916 mil 

habitantes38 e estava em transição, saindo do meio rural e urbanizando-se. A 

Universidade Federal do Paraná, fundada em 1912, formava suas primeiras turmas, 

atraindo estudantes de vários estados e estrangeiros fugindo da guerra que 

devastou o Velho Continente. Neste contexto surge o matutino O Dia, que foi 

publicado entre 1923 e 1961.  Ele nasce alegando ser um “órgão informativo e 

independente e sem coloração política”39. No entanto a calmaria duraria pouco, O 

Dia teria uma vida agitada e seria palco de intervenções políticas. Por diversas 

ocasiões suas portas seriam fechadas e lacradas por autoridades policiais40.  

Um dos episódios em que o jornal se envolveu foi no famoso caso dos 

Bispados – o governo do Estado pretendia criar dois novos cargos subsidiados na 

hierarquia católica local – fato que gerou revoltas e protestos de intelectuais 

curitibanos. Convocado a defender o jornal de uma campanha arrasadora por parte 

do Executivo estadual, Alceu Chichorro criou o personagem Minervino, que agitou a 

pacata cidade por semanas. Essa querela chegou aos tribunais e o jornal foi 

condenado a pagar multa de dois contos réis e o editor Caio Machado foi condenado 

a prisão celular de treze meses e multa de catorze contos de réis. Chichorro sofreu 

ameaças de morte e de exílio, além de ser réu num processo judicial que teve larga 

repercussão em terras curitibanas. 

O jornal O Dia FIGURA 1 era de propriedade da Empreza Editora O Dia 

Ltda. tinha como diretor o jornalista Caio Machado e a sede funcionava na Praça 

Carlos Gomes nº21, em Curitiba. A edição do jornal era matutina, tinha circulação 

diária, era composto por oito páginas e o logotipo era uma tocha acesa. No 

dicionário de símbolos de Chevalier a tocha é um símbolo de “purificação pelo fogo e 

de iluminação. É a luz que ilumina a travessia dos Infernos e os caminhos da 

                                                           
38

 http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=6&uf=00. 
39

BOIA, Wilson. Alceu Chichorro. Curitiba. Secretaria de Estado da Cultura. 1988, p. 38. 
40

 Idem, p. 20. 
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iniciação”41. Deste modo, a tocha representaria o começo de uma nova era no 

jornalismo. Outra explicação encontrada para a tocha acesa vem da mitologia grega 

quando Prometeu rouba o fogo do Deus dos deuses (Zeus) e dá aos homens, 

assegurando a eles a superioridade sobre todos os animais. 

 

 

FIGURA 1- LOGOTIPO JORNAL O DIA 

FONTE: JORNAL O DIA. 

 

Nesse sentido, esse conjunto de significados coloca o jornal como símbolo 

de iluminação para a população, do saber frente à escuridão. Já as charges de 

Alceu Chichorro ficavam na parte inferior à direita, algumas vezes no centro. Na 

segunda página estavam as colunas, como a Fagulhas e Gravetos, escrita por Eloy 

Montalvão, pseudônimo de Chichorro. O jornal ainda trazia anúncios, classificados, 

notícias esportivas e notícias dos municípios. 

O jornalista, poeta, fotógrafo e caricaturista, o curitibano Alceu Chichorro 

(1896-1977) foi o mais importante chargista que atuou no Paraná durante o século 

XX.  No ano de 1916 inicia sua colaboração humorística no jornal A Tribuna. Neste 

mesmo ano, “passa a ser um dos pioneiros da fotografia jornalística, ao registrar, em 

7 de maio de 1916, a chegada de Santos Dumont em terras curitibanas”42. A partir 

de 1923 Chichorro passa a integrar o quadro do jornal O Dia, “abrindo uma nova e 

excepcional oportunidade para o caricaturista” 43. No início de sua carreira Chichorro 

assinava suas caricaturas com o pseudônimo de Jota, mas a partir de 1924 ele 

adota Eloy. Ainda no ano de 1923 Chichorro escreve suas crônicas humorísticas e 

versos para o jornal Gazeta do Povo, sob a assinatura de A.C..Chichorro. Durante 

sua vida também colaborou com crônicas para vários jornais e revistas do Paraná e 

                                                           
41

 CHEVALLIER, Jean. Dicionário de símbolos: (mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, 
cores, números)/ Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, com a colaboração de André Barbault...[et al.]; 
coordenação Carlos Sussekind; tradução  Vera da Costa e Silva... [et al.]. – 10ª ed.-Rio de Janeiro. 
José Olympio, 1996, p.886. 
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BOIA, Wilson. Alceu Chichorro. Curitiba. Secretaria de Estado da Cultura. 1988, p. 17. 
43

 Idem, p. 21. 
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do Brasil. Dentre as revistas mais importantes podemos destacar a Fon-fon e o O 

Malho. Ambas eram cariocas e de circulação nacional e por elas passaram alguns 

dos mais importantes ilustradores brasileiros como Nair de Tefé, J. Carlos, K-lixto, 

Raul Pederneiras, Alfredo Storni44.  

A consciência de Chichorro sobre a importância da defesa dos interesses da 

classe jornalística levou ele a participar, em 1938, da formação do sindicato da 

categoria. Porque segundo Chichorro a classe era a “mais sofredora, a mais 

esquecida e também mais perseguida... pelos governos” 45. Luta que obteve seu 

êxito em 1953, quando Chichorro foi eleito para a Primeira Diretoria do sindicato em 

questão na sede da Associação Paranaense de Imprensa. Em 1961 Alceu Chichorro 

é o primeiro jornalista paranaense a receber a aposentadoria após 38 anos 

ininterruptos de trabalho dedicados a imprensa local. 

O ano de 1934 marca o início da incursão de Chichorro no campo político. 

Ingressou no Partido União Republicana Paranaense, outrora Partido Republicano 

Paranaense, porém abandona a política logo depois sem revelar os motivos46. 

Socialmente Chichorro foi um solteirão convicto e não gozava de boa saúde, tendo 

vivido uma vida de boemia. 

A carreira literária de Alceu Chichorro inicia-se com o livro Tanque de 

Jerusalém, em 1923, livro de contos humorísticos dedicado a Ildefonso do Serra 

Azul e a Laertes Munhoz. No ano de 1960 ele lança o livro Quando caem as trevas e 

Mulheres e mais mulheres, em 1964. Durante sua estada no jornal O Dia, Alceu 

Chichorro produziu cerca de 12.000 charges, entre as décadas de 1920 e 1960. 

3.2 CHICO FUMAÇA POR ELOY 

 

O primeiro calunga criado por Alceu teve vida efêmera, Tancredo, surgido 

em 1925 teve apenas onze meses de duração. No ano seguinte surge Minervino, 

com uma vida mais breve ainda, apenas cinqüenta e três dias. No dia 23 de maio de 

1926 surge o personagem que iria acompanhar Chichorro por trinta e cinco anos, 

Chico Fumaça. Solteiro convicto, Fumaça era do “tipo gorducho, baixinho e 

                                                           
44

 http://redarterj.com/revistas-digitais/. 
45
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 Idem p. 61 
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barrigudo. Cara redonda, nariz redondo”.47 Tem como companheiro seu cão Totó e 

sua tia Dona Marcolina. Chichorro comentava que “Chico Fumaça é um boneco. 

Boneco-caricatura. Boneco que discute, que comenta, que ironiza, que trata todos 

os assuntos nacionais e estrangeiros” 48. Nas caricaturas aqui analisadas o 

personagem Chico Fumaça está presente, juntamente com seu inseparável Totó, 

algumas vezes observando a situação, em outras interagindo com Vargas. 

Socialmente o personagem Chico Fumaça pode ser identificado como um indivíduo 

de profissão liberal devido, pois não utiliza um uniforme característico de alguma 

profissão. Embora Fumaça tenha exercido diversas profissões nas charges, 

inclusive a de jornalista, quando entrevista Vargas em São Borja (figura 17) com um 

bloco nas mãos coletando informações, podemos sugerir que Fumaça era a 

personificação do próprio Chichorro. 

Além de desenhar os calungas, Chichorro fazia propaganda de casas 

comerciais de Curitiba utilizando seus personagens e, ainda assim, sempre 

alfinetava a situação financeira que vivia a população.  Louvre, Loteria do Paraná, 

Casa Abdo e Casas Pernambucanas foram alguns estabelecimentos comerciais 

retratados em suas charges e tiras. 

As posições ideológicas de Alceu Chichorro lhe custariam vários desterros 

da capital paranaense, como em 1924, que ao se posicionar do lado do lado da 

revolução tenentista, teve de fugir para Guaratuba até as coisas esfriarem e a crise 

passar. Em 1930, após a vitória da Revolução em outubro 

 

Sofrera vexames e proclamara aos quatro ventos que o literato, o 

jornalista ou o repórter político sofriam com a situação reinante pois 

ao colocarem a nu as mazelas certamente caíam no desagrado de 

meia dúzia de politiqueiros inescrupulosos aos quais a verdade 

apavorava
49

. 

 

Mesmo sentindo na pele todo tipo de censura, vigilância policial e abusos de 

autoridade, o incansável Chichorro não se abatia e mais tarde desabafaria:  
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Nem o exílio, nem as perseguições torpes, nem os conchavos 

mesquinhos, urdidos por entre as dobras poeirentas dos reposteiros 

da covardia, impedirão que o homem de valor surja quando deve 

surgir, fulgure quando deve fulgurar
50

 

No ano de 1929, Chichorro já estava consagrado nas páginas de O Dia, seja 

como cartunista, cronista ou poeta. A sua coluna Gravetos e agulhas era uma das 

mais badaladas e o Chico Fumaça já fazia parte do cotidiano curitibano. 
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4 FUMAÇA E VARGAS NA HISTÓRIA DO BRASIL 

4.1 DA CAMPANHA AO DIP (1929 -1938):VARGAS CONTRACENA COM FUMAÇA 

 

Getúlio Vargas foi o político mais importantes da história do Brasil, 

governando o Brasil por quase um quarto de século. Como aponta Herman Lima, 

junto com D. Pedro II é o personagem mais desenhado da história do Brasil.51 

Retratado em diversos jornais e periódicos, as suas caricaturas e charges 

estampavam as páginas da imprensa no Brasil. No Paraná, um dos jornais que 

estampavam as charges sobre Vargas era o diário curitibano O Dia, que circulou 

entre os anos de 1923 e 1961. 

Segundo Ângela de Castro Gomes,  

 

Vargas torna-se, mesmo durante o Estado Novo (e mais ainda em 

seu segundo governo), uma figura muito frequente em caricaturas 

que exploram suas habilidades em fazer política: para o bem e para o 

mal. (...) Como era povo e patriciado podia e era apresentado com 

extrema ambiguidade, tanto porque reunia esses dois polos, como 

porque reunia ambiguidades características de cada um deles. 

Vargas era matreiro, desconfiado e moleque; carinhoso e violento; 

ditador e até democrata!
52

 

 

Muitas das críticas mais contundentes contra Vargas se formam por meio 

das charges. Segundo Motta, “consta que Getúlio Vargas gostava de ser informado 

sobre as piadas inventadas pelos cariocas a seu respeito, pois assim, podia medir 

sua popularidade”53. Utilizando de ironia, características pessoais, gestos físicos e 

hábitos, os chargistas não poupavam o chefe da nação. 

No levantamento realizado sobre as imagens de Vargas nas charges de 

Alceu Chichorro localizamos 103 charges e tiras cômicas contendo a imagem de 

Vargas, sendo 11 repetidas iconograficamente, mas com legendas diferentes. As 
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primeiras imagens veiculadas no jornal O Dia datam do ano de 1929, quando ele era 

o candidato da Aliança Liberal para presidente da República, e as últimas imagens 

são de 1954, pouco antes do suicídio do presidente. 

Ao escolher o paulista Júlio Prestes para sucedê-lo na presidência, 

Washington Luís quebrou o acordo que existia entre Minas Gerais e São Paulo para 

o revezamento no cargo de presidente. E essa escolha acabaria por selar o fim da 

“República Velha” no Brasil. Os mineiros não aceitavam a continuidade dos paulistas 

à frente da presidência, e o então governador de Minas Gerais, Antônio Carlos de 

Andrada, organizou uma chapa de oposição lançando como candidatos o gaúcho 

Getúlio Vargas e o paraibano João Pessoa, formando a Aliança Liberal, que contava 

com o apoio ainda do PD (Partido Democrático) e dissidentes do PRP (Partido 

Republicano Paulista. 

A primeira charge publicada em O Dia contendo a imagem de Vargas 

ocorreu durante a campanha para as eleições presidenciais de 1930, 6 meses antes 

do pleito, que ocorreu no dia 1º de março de 1930 (figura 2). Na referida figura o 

personagem Chico Fumaça e Totó observam o desfile eleitoral. 
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“As bandeiras pró Júlio Prestes, continuam a receber adhesões dos próprios mineiros. 

FUMAÇA: - Chi...‘seu’ gaúcho, a sua bandeira está ficando MEIO PA’U!...” 

 

FIGURA 2 - AS BANDEIRAS 

FONTE: JORNAL O DIA 11/Setembro/1929 

O discurso da charge manifesta a idéia de que quem conduzia as eleições 

era o Partido Republicano Conservador (no entanto, Júlio Prestes era candidato do 

PRP- Partido Republicano Paulista) com a bandeira no alto do mastro, imponente. A 

bandeira significa classicamente o símbolo representativo de um país, uma entidade 

ou um grupo. A bandeira a meio mastro de Getúlio pode representar a falta de apoio 

ou um sinal de luto, pois a candidatura estava morrendo já que nem os mineiros a 

apoiavam. O condutor da bandeira de Vargas está trajado tipicamente como gaúcho 

sem referências a outros estados que o apoiaram. Portanto, podemos apontar que a 

charge sugere que Vargas estava sozinho com o Rio Grande do Sul na campanha 

para presidente. Era um indicativo de que a mudança no meio político era uma 

disputa em que outras oligarquias buscavam espaço no cenário eleitoral nacional. 

Vargas aparece carrancudo, insatisfeito com a situação, o que muda 

significativamente quando ele chega ao poder. Também podemos notar o espírito 

guerreiro do condutor da bandeira de Vargas, que está armado de uma espada 
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presa em sua cintura e com andar altivo, ereto. Chico Fumaça e Totó olham para 

Vargas simpaticamente apontando e observando a bandeira a meio-mastro e 

parecem fazer uma saudação. Fumaça como espectador simboliza o povo diante de 

uma realidade consumada, não há apoio suficiente para Vargas ser eleito e o 

resultado está selado. Um efeito considerado importante é o local onde ocorre a 

charge, delimitado por uma figura geométrica, o círculo, indicando que o local é 

restrito, fechado, não há espaço para outros candidatos. 

 

Legenda: Não sejas trouxas Getúlio Avança na fructa e toma-a Primeiro que o Júlio a coma-a Porque 
“Deus” protege o Júlio. 

FIGURA 3 - A TENTAÇÃO 

FONTE: JORNAL O DIA, 19/Setembro/1929 

 

Na charge publicada por Chichorro em setembro de 1929 (figura 3), Getúlio 

está sendo tentado a “comer” o fruto do poder, intitulado “Presidência da República”. 

A charge aqui representada é uma analogia ao pecado original. É interessante notar 

que não é Eva quem oferece o “fruto proibido” para Adão, aqui representado por 

Vargas, e sim a serpente, na figura do mineiro Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, 
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ex-governador de Minas Gerais e um dos apoiadores da Aliança Liberal. Washington 

Luís está representado como Deus em cima da Arvore do Conhecimento do Bem e 

do Mal. Essa é uma das raras charges em que o “baixinho” Getúlio é desenhado 

com um porte atlético e muito mais alto que os outros personagens. A imagem dele 

poderia sugerir sua importância política perante outras personalidades e a 

possibilidade real de tomada do poder. Chico Fumaça e Totó, que representam o 

povo, assistem escondidos e não participando do desfecho da trama. Uma alusão às 

disputas oligárquicas que decidiam os rumos do país, sem participação efetivamente 

popular. Esta é a única charge, no contexto estudado, em que Fumaça não aparece 

vestido com seu traje característico, ele está nu, pois está no paraíso. 

A utilização da serpente, que, segundo Gênesis (cap. 3:1), “era mais astuta 

que todas as alimárias do campo que o SENHOR Deus tinha feito” é tradicional. 

Segundo Rodrigo Motta, “A representação de personagens por meio de figuras 

zoomorfas é uma maneira antiga de associá-los a imagens negativas, assustadoras 

ou repelentes” 54. Podemos sugerir que Antônio Andrada era o mais astuto entre os 

políticos, mas a população tinha ressalvas a sua personalidade política e a maneira 

de Andrada continuar influente seria usando a figura de Vargas. Sabendo disso, 

Washington Luís o vigiava de perto. Outra anotação possível para a serpente é que 

com ela vem à renovação, quando a mesma troca sua pele escamosa, mas continua 

a mesma.  

É interessante notar na figura também o ambiente que foi reproduzido. A 

árvore do conhecimento está só, destacada na paisagem, de um solo pedregoso. Ao 

lado de Getúlio notamos várias pedras e pedriscos, denotando que o solo ao seu 

lado é infértil, não produtivo. Deste modo, podemos analisar que Vargas possui uma 

base que não daria frutos.  

Como o país contava com cerca de 95 % de população católica, a alusão a 

uma passagem bíblica poderia ter um impacto na população. O “avançar” para a 

presidência também podia indicar a tentação de romper com as regras do jogo 

democrático, assim como comer a maçã rompeu com as regras do paraíso, e o fato 

de Getúlio ser um personagem grande, forte, também pode corroborar essa visão. 

Novamente Getúlio não sorri, está sisudo, insatisfeito com a situação em que se 

encontra, fora do poder. 
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Mesmo com uma plataforma de governo que atendia aos anseios dos mais 

variados grupos, a Aliança Liberal foi derrotada nas urnas pelo paulista Júlio 

Prestes. As denúncias de fraude ganharam a imprensa, mas estava sendo tramado 

nos bastidores um golpe que impedisse o recém eleito presidente de tomar posse. 

Osvaldo Aranha, Virgílio de Melo Franco, João Neves da Fontoura, juntamente com 

os tenentes Juarez Távora e João Alberto conspiravam para a tomada do poder. 

O assassinato do candidato derrotado à vice-presidência, João Pessoa, por 

motivos privados, foi o estopim da Revolução de 1930. Sob a liderança do civil 

Getúlio Vargas e sob a chefia militar do tenente-coronel Pedro Aurélio de Góis 

Monteiro, o movimento armado teve início no Rio Grande do Sul e a 3 de outubro de 

1930 chegou vitorioso a capital federal. 

 

 

 

 

A chegada ao poder pelos revolucionários da Aliança Liberal foi explorada 

por diversos jornais do Brasil. Alceu Chichorro reproduziu a charge do jornal 

paulistano, oposicionista aos revolucionários, A Platea, publicada no dia 1º de 

novembro de 1930 (figura 5). O jornal paulista surgiu em 1888 e em 1891 iniciou sua 

FIGURA 4 - O TOMBO 

FONTE: O DIA, 06/Novembro/1930 

 

FIGURA 5 - O TOMBO 

FONTE:.A.PLATEA 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/exposica

o_charges/golpede1930.php 

 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/EXPOSICAO_CHARGES/GOLPEDE1930.PHP
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/EXPOSICAO_CHARGES/GOLPEDE1930.PHP


31 

 

 

publicação diária55. Apesar de representação fidedigna da charge, Chichorro não 

assina o desenho. 

O discurso crítico do jornal paulista A Platea, não corresponde à impressão 

de Vargas sobre o povo de São Paulo já que segundo o relato do presidente ele foi 

“recebido com carinho pelas principais autoridades do governo. Chegamos a capital 

paulista cerca de 11 horas da noite, levado em triunfo da gare até ao automóvel. 

Este percorre as ruas no meio de um verdadeiro delírio popular. Parece que toda 

população de São Paulo comungava com a Revolução. Magnífico povo”56. 

É interessante notar na charge de Chichorro o título, “O Tombo”, figura 4, 

segundo o Dicionário Caldas Aulete57, “dar o tombo em”, pode significar causar 

prejuízo. Assim sendo, a chegada de Vargas ao poder por meios revolucionários foi 

um tombo em Júlio Prestes, eleito pelo voto. Já na legenda, enquanto em São Paulo 

Prestes era tratado carinhosamente de “seu” Julinho, e em outros estados ele era 

chamado de “seu” Júlio. Como o diminutivo aproxima isso, pode nos indicar uma 

familiaridade do veículo de imprensa com o personagem.  

No aspecto iconográfico as imagens não diferem entre si. Elas mostram um 

Vargas em traje de gala, vestido para uma cerimônia ou festa. Júlio Prestes está 

vestido de calça risca-de-giz, o que demonstra uma elegância inglesa. Segundo 

alguns historiadores, foi lá que surgiu esta moda e São Paulo nos anos de 1930 já 

contava com um parque industrial bastante diversificado, além de receber uma 

grande leva de imigrantes europeus. Essa proximidade com outras culturas aliada a 

pujança econômica do estado mais avançado da federação influenciaram no 

comportamento e no vestuário. 

A vitória dos Revolucionários de 1930 não significou o apaziguamento das 

dificuldades enfrentadas pelo país durante a “República Velha”. O novo governo teve 

de lidar com problemas econômicos que se agravaram após a quebra da bolsa de 

Nova Iorque, em 1929. 
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A necessidade de readequação tarifária, a alteração na estrutura tributária e 

as políticas de defesa da economia, levaram a uma burocracia planejadora e um 

estado intervencionista, ao contrário do período anterior, do Estado Liberal58. Vargas 

escrevia em seu diário: “Câmbio em colapso a menos de 1,5, café em baixa, crise 

política em Minas, cortes de despesas, aumento de impostos, pesadas contribuições 

desgostando o povo”59. 

 

 

FIGURA 6 - LEGIÃO REGENERADORA 

FONTE: JORNAL O DIA, 10/Maio/1931 

Na charge da figura 6, publicada em maiode 1931, notamos o traço cômico 

de Chichorro ao criticar o alto custo de vida. A revolução que tinha como bandeira a 

inclusão das massas trabalhadoras não conseguiu num primeiro momento atender 

aos anseios dos operários. A política econômica dos revolucionários não surtiu o 

efeito esperado e a crise de 1929 ainda estava presente. Por meio de sucessivas 

desvalorizações cambiais60 e compra dos estoques excedentes de café, o governo 

protegeu o setor cafeeiro e repassou o prejuízo para o conjunto da sociedade, que 

reagia com as greves operárias. 
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No desenho Getúlio está à frente carregando uma placa mostrando a 

desvalorização do cruzeiro. Acompanham Vargas em seu cortejo os ministros Juarez 

Távora (ministro dos transportes), Osvaldo Aranha (ministro da Justiça), Góes 

Monteiro (general) e Joaquim Francisco de Assis Brasil (agricultura), além de Dona 

Marcolina, Chico Fumaça e Totó. Durante o cortejo eles cantam uma marchinha: 

 

 

Nós somos da pátria amada 

Feito soldados 

Por ela amados 

 

Nas cores da nossa roupa 

Toda de estoupa 

Fulge a vitória 

 

A paz queremos com fervor 

E a crise só nos causa dor... 

Piririm, pim!,pim!... 

 

A disposição dos personagens na charge nos permite identificar a hierarquia 

governamental e a importância dos ministros na composição do governo de Vargas. 

Vargas é o presidente e o regente, seguido de Távora o seu suporte militar na 

revolução. Távora também ficou conhecido como o vice-rei do norte, devido a sua 

influência nas escolhas dos interventores estaduais na região.  

O título da charge é irônico por dois motivos. A palavra legião pode nos 

remeter a Antiga Roma onde o corpo da tropa militar era chamado de legião ou 

ainda pode significar uma milícia comandada por um coronel, constituída de grupos 

ou grupamentos. A própria canção entoada pelos personagens faz analogia a 

marchas militares. Deste modo há a ironia de se referir ao conjunto fazendo 

referências militares, a própria tomada do poder teve essa conotação, enquanto 

estão vestidos como civis. Já a palavra regeneradora remete a expectativa de que a 

Revolução de 1930 acabasse com o “regime passado que tanto nos infelicitou”, 

como chegou a acreditar Alceu Chichorro, e os problemas apontados nas placas 
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mostram que as dificuldades continuam. Em 1931, ao criticar o alto custo de vida 

abertamente, Alceu Chichorro sofreria ameaça de deportação para terras mineiras. 

O seu traço cômico estava mais uma vez a serviço do cidadão. 

É conveniente notar na charge que Vargas aparece, entre os outros, mais 

próximo de sua estatura diminuta e sem trajes típicos gaúchos. Getúlio para chegar 

ao poder vitorioso obteve apoio dos militares e ele mesmo fora um militar, no entanto 

em seu vestuário ele não aparece em trajes militares, indicando um distanciamento 

dos mesmos. Os únicos que estão trajados com alguns elementos tradicionais 

gaúchos são Góis Monteiro e Assis Brasil. Monteiro é alagoano, no entanto fez sua 

carreira militar no Rio Grande do Sul e foi Ministro da Guerra de Vargas, aqui vemos 

ele retratado em trajes gaúchos, podendo ser a charge uma alusão ao seu espírito 

guerreiro. 

 

 

FIGURA 7 - BEM HUMORADO 

FONTE: O DIA, 06/Novembro/1932 
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A revolução constitucionalista de 1932, em São Paulo, não foi um tema 

explorado por Chichorro nas charges com Getúlio. Neste ano ele só publicou três 

charges com Vargas e em nenhuma delas fazia menção direta aos revolucionários 

bandeirantes. Na charge acima (figura 7), surge um Vargas animado e a notícia faz 

alusão ao desfecho da revolta em São Paulo. Aqui fica evidente a imagem de 

Vargas já estereotipada. Getúlio com seu chapéu e seu terno branco, além do 

inseparável charuto. Segundo o dicionário de símbolos “o papel desempenhado pelo 

chapéu parece corresponder ao da coroa” (...). “Usar o chapéu” significa, em francês 

coloquial (Porter le chapeau) assumir uma responsabilidade, mesmo por uma ação 

que não se tenha cometido61.  Diferentemente de quando não tinha o poder, e 

aparecia com o semblante fechado, Getúlio é retratado sorrindo, expressão que o 

acompanhou durante toda a sua vida política. Segundo Lira Neto. 

Do mesmo modo que evitava aparecer de cenho fechado em público, 

pediu aos auxiliares diretos que se esforçassem para demonstrar o 

mesmo espírito de descontração. Um dos secretários da presidência, 

Gregório da Fonseca- engenheiro militar e poeta parnasiano, autor de 

Templo sem deuses-, era um homem reservado e pouco expansivo. 

Numa solenidade festiva, Getúlio o repreendeu por estar de cara 

amarrada, pouco amistosa. 

“Sorri Fonseca”...cutucou.
62
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FIGURA 8 - APARECEM OS CANDIDATOS 

FONTE: O DIA, 16/Março/1934. 

 

A partir de novembro de 1933 até julho de 1934 o Brasil viveu sob o 

resguardo da Assembleia Nacional Constituinte, que ficou encarregada da 

elaboração da nova Constituição que viria substituir a de 1891. A nova constituição 

previa que a primeira eleição para presidente após sua promulgação seria feita de 

forma indireta. Vargas, com apoio dos militares cogitava manter-se no poder. 

Diante de várias manobras políticas Getúlio lançou dois de seus principais 

apoiadores a candidato, Góis Monteiro e Protógenes Guimarães, além de si 

próprio. Getúlio saiu vitorioso derrotando o também candidato oposicionista gaúcho 

Borges de Medeiros. Na figura 8 vemos Fumaça dialogando com a República Nova 

e perguntando “se a mesma está feliz com os quatro candidatos”, e ela responde 

em tom jocoso: - Qual felicidade Fumaça...Há uma forte corrente a favor do 

divórcio!...” 

Podemos entender que quando a República fala do divórcio ela está se 

referindo a separação entre República e Democracia. Vargas espia ao fundo 

sorridente e despreocupado em trajes elegantes, como um sedutor. É interessante 
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notar o barrete frígio63 estilizado, menor do que em outras representações 

iconográficas, na cabeça da República Nova. Chichorro coloca na boca da 

República o que parece ser o temor de que o candidato vitorioso, aquele que 

casaria com a personagem feminina, abandonaria a democracia. O desenhista 

parece vislumbrar ventos autoritários na trajetória varguista. 

 

 

FIGURA 9 - O SERMÃO DA MONTANHA 

FONTE: O DIA, 7/Maio/1937 
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O fracasso da insurreição comunista de 1935 abriu caminho para Vargas 

tomar medidas repressivas e serviu para a escalada autoritária64. O fantasma do 

comunismo assombrava os dirigentes e parte da população. Durante o ano de 

1936 o Congresso aprovou várias medidas de combate ao comunismo solicitadas 

pelo Poder Executivo65. Segundo o jornalista Carlos Chagas  

A esquerda, radical e ingênua, acaba de dar à direita poderosa um 

pretexto para esmagar a democracia, seguindo-se ampla 

perseguição, primeiro aos comunistas, depois aos adversários do 

governo, em todo país. (...)De tudo, quem irá tirar maior proveito será 

Getúlio Vargas, desconfortável em ter que governar com a 

Constituição. O estado de sítio é decretado, suspendem-se as 

garantias constitucionais, entre elas a liberdade de imprensa. Todos 

os jornais ficam sob censura 
66

. 

 

A eleição de Pedro Aleixo para presidente da Câmara dos deputados foi 

uma vitória de Vargas, candidato a qual ele apoiou. Era o primeiro passo para a 

alteração da Constituição e a instauração do Estado Novo. Faltando oito meses 

para a eleição presidencial, Getúlio confiava aos assessores mais próximos a 

tarefa de conduzir e coordenar as providências relativas a sucessão67. 

Esse fato político foi bem explorado pela imprensa( figura 9). Chichorro, em 

maio de 1937, retratou Getúlio como um líder divino. Na charge O Sermão da 

Montanha, ele aparece com a tábua das leis na mão. Aqui notamos a discrepância 

entre o título da charge e sua representação iconográfica. O Sermão da Montanha 

foi um longo discurso de Cristo no qual ele profere lições de comportamento e 

moral que norteiam a conduta cristã. Iconograficamente a imagem de Vargas nos 

remete a outro personagem bíblico, Moisés, que libertou os judeus do cativeiro no 

Egito e guiou o povo por quarenta anos até chegar a Terra Prometida na qual ele 

não pode entrar. Ainda de acordo com a Bíblia, foi Moisés quem recebeu das mãos 
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de Deus, no alto do Monte Sinai, as Tábuas da Lei, que continham os Dez 

Mandamentos. 

Na charge também podemos perceber mudanças físicas em Vargas. Ele 

começa a ser retratado por Chichorro como um sujeito baixinho, mais gordo, mais 

calvo e com sobrancelhas espessas No espaço físico temos a montanha, que 

moralmente pode significar a elevação espiritual, no caso do Monte Sinai é o 

encontro de um povo com seu Deus. A auréola sobre a cabeça de Vargas está em 

formato triangular. Segundo Alberto Manguel, a auréola triangular pode simbolizar 

a Trindade, diferente do círculo “a mais perfeita das figuras geométricas, foi usado 

para simbolizar a perfeição do próprio Deus68.  

O discurso Sermão da Montanha, no qual Vargas é retratado pode ser uma 

analogia ao discurso por ele proferido no 1º Batalhão de Caçadores no dia 29 de 

abril de 193769 e o discurso fazia alusão às ameaças de separatismo que 

acompanharam, em maior ou menor grau, os movimentos regionalistas de São 

Paulo e Rio Grande do Sul70. Deste modo, assim como Moisés pregava a unidade 

de seu povo, Vargas pregava a unidade da Nação, sob sua tutela. 

O desenho é interessante porque Getúlio, ao estar em cima da montanha, 

mostra sua proximidade, presumida, com Deus, sendo seu representante e 

recebendo dele as leis. De uma certa, é uma denúncia do poder varguista e de sua 

usurpação. Novamente, Chichorro parece denunciar o caráter autoritário que cada 

vez mais o governo varguista adquire. Fumaça, isolado no pé da montanha 

justamente provoca Getúlio ao notar que o presidente faz as leis que o beneficiam. 

A lei vem do céu e não do povo. 

A instauração do Estado Novo trouxe medidas restritivas e proibitivas em 

relação à liberdade de imprensa. No jornalismo quem também sofreu foi à 

caricatura. O cartunista J. Carlos queixou-se: “A caricatura está doente. De 
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intoxicação totalitária...” 71. Foi neste período que o trocadilho ou jogo de palavras 

serviu “como válvula de escape para as frustrações democráticas” 72. 

Ainda assim, durante o ano de 1938, no primeiro ano da vigência do Estado 

Novo, constatamos 7 charges representando Vargas. É importante destacar que o 

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) é de 1939, período em que a 

representação varguista sofre mudanças como veremos. Em 1938, os assuntos 

tratados são variados, política, clima, copa do mundo de futebol, crime e opção 

sexual. A comicidade da charge vem do diálogo entre Fumaça e Vargas tratando de 

um assunto que foi notícia em jornais (figura 10). A crítica é mais branda com um 

diálogo amistoso entre os protagonistas devido, provavelmente, à atuação do regime 

estadonovista. 

Os trajes civis são predominantes em suas charges como na figura 10, 

Questão de Copas, em que Fumaça contracena com Vargas e o diálogo é sobre a 

Copa do Mundo de Futebol de 1938, campeonato que foi conquistado pela Itália. 

Fumaça diz a Getúlio que o triunfo italiano nos campos não era relevante para ele, 

pois nós possuímos a maior Copa do Mundo a Copa...cabana!....  
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“Mussoline, ao receber os jogadores italianos, declarou que se orgulhava deles, por terem conquistado a 
‘Cópa do Mundo’, no campeonato internacional de foot ball” (dos jornais) 

-Então você acha que não éra vantagem os nossos jogadores, conquistarem a ‘Cópa do Mundo’, 
Fumaça? 

-Naturalmente, excelência, pois nós já possuímos uma maior que é a Copa...cabana!...” 

FIGURA 10 - QUESTÃO DE COPAS 

FONTE: JORNAL O DIA, 3/Julho/1938  
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Legenda: - E qual é o seu pedido Fumaça 

  - Eo (sic) queria que V. Exa.  Mandasse tirar aquélas(sic) estatuas(sic) nuas do jardim da Quinta da Bôa Vista, que 

constitue(sic) um crime, no inverno!... 

 

FIGURA 11 - UM CRIME 

FONTE: JORNAL O DIA, 24/Julho/1938 
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Legenda:- Meus parabéns, doutor Getúlio, o Estado Forte está sendo respeitado: 

              - Porque Fumaça? 

              - Porque não se permite mais acumulações de sexos!... 

FIGURA 12 - A OPÇÃO 

FONTE: JORNAL O DIA, 10/Setembro/1938 

Não obstante os fatos retratados, figuras 10 e 11, serem do cotidiano do 

noticiário jornalístico nota-se uma diferenciação no aspecto físico e no vestuário de 

Vargas. Getúlio aparece nas charges na mesma posição, curvado, com seu sorriso 

característico, olhos semicerrados e mais envelhecido em relação à primeira charge 

publicada em 1929 (figura 3). No vestuário, a tradicional gravata longa é substituída 

e entra a gravata borboleta e sapatos bicolores.  

 A chamada jornalística na figura 12 serve de mote para o diálogo entre 

Vargas e Fumaça. O texto fala de uma intervenção cirúrgica de uma mulher que 

optou pela mudança de sexo, de nome Maria passou-se a se chamar Mário. 

Chichorro utiliza uma notícia para ironizar o Estado Forte varguista. O Mario/Maria 

mostra uma ambigüidade sexual interpretada conservadoramente como fraqueza. 
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Ao operar e assumir o nome de Mario, ficando do lado masculino, adota o lado da 

força, que era o lado do regime. 

Na disposição dos personagens notamos que Vargas sempre está na 

defensiva, ou com as mãos nos bolsos ou para trás e Fumaça é quem está mais 

expansivo. O comportamento de Vargas defensivo foi descrito por Lira Neto na 

biografia Getúlio: dos anos de formação a chegada ao poder (1882-1930). Segundo 

Neto o presidente tinha por hábito esperar até os últimos momentos para tomar uma 

decisão, deixando aliados e inimigos políticos apreensivos. 

Na figura 11 o assunto tratado é o frio que chegou ao Rio de Janeiro e 

Fumaça está preocupado com a friagem que as estátuas do Jardim Quinta da Boa 

Vista irão passar neste inverno. O Palácio continha algumas estátuas nuas que 

ficavam nos Jardins das Princesas e algumas de índios que ficavam no interior do 

Palácio73. Neste jardim localiza-se o Palácio São Cristóvão que durante o império foi 

utilizado como residência da família real brasileira e no período republicano sediou 

os trabalhos da Assembléia Nacional, responsável pela promulgação da 

Constituição Brasileira de 1891. O frio é tão estranho para o carioca, acostumado 

com uma cidade tropical, que vira notícia de jornal e fonte para o humor de 

Chichorro. 

As figuras 10, 11 e 12, utilizam notícias dos jornais como mote para fazer 

humor e, eventualmente, criticar sutilmente o Estado Novo, maneira eficaz de driblar 

os problemas com a ditadura.  

4.2 O DIP E O “RETIRO” EM SÃO BORJA (1939 -1948) 

 

A popularidade de Vargas não é obra da vontade popular. É, antes de tudo, 

uma ação da máquina propagandística estatal aliada a um programa ideológico 

nacionalista. Para conseguir levar adiante o projeto de construção do “mito Vargas” 

o Estado estabeleceu um plano que utilizaria os diversos meios de comunicação 

existentes, como o rádio, os jornais e o cinema. O objetivo era atingir as mais 

variadas camadas da população buscando signos identificadores para cada grupo. 
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Datas festivas, como do Dia do Trabalho, o aniversário da Revolução de 

1930 e mesmo o dia do aniversário do presidente eram efemérides utilizadas para 

manter contato com as massas trabalhadoras. Estas festas eram realizadas a partir 

de grandes comícios em praças ou em estádios abarrotados de pessoas. Grandes 

desfiles cívicos realizados por crianças em coreografias militarizadas carregando o 

retrato de Vargas. A exaltação do nacionalismo compunha o cenário coreográfico 

das festas. 

Nos jornais as caricaturas não cessaram completamente, mas a partir de 

1939, não encontramos charges de Vargas nas páginas de O Dia devido a censura 

do Estado Novo que cumpria vigilância constante74, punindo maiores pretensões 

críticas. Analisando quantitativamente as imagens de Vargas podemos notar que em 

determinadas épocas houve períodos em que nenhuma charge era publicada. Para 

verificarmos os momentos em que elas eram publicadas com maior freqüência 

consultaremos a TABELA 1. 

 

TABELA 1 - FREQÜÊNCIA ANUAL DAS IMAGENS DE VARGAS NO JORNAL O 
DIA 

Ano jan fev mar Abr mai jun Jul ago set out nov dez 

1929         04  01  

1930 01          01  

1931     01    01    

1932      01     02  

1933   01       03 01  

1934   03  01  01      

1935  01   02   01   01  

1936 01  01      02   01 

1937  01 01  08   03 03 03 01 01 

1938 02  01    02  01   01 
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1949  01  04    03 01    

1950 01 02 02 01 01 01 03   01 02 01 

1951  01     01   01   

1952  01  01    01     

1953   02 01 01        

1954  02 01 02  01  01     

FONTE: O AUTOR 

Na tabela acima podemos perceber que as charges de Chichorro ocorrem 

predominantemente em anos de campanhas eleitorais. Em 1929 foram 5 charges, 

mesmo número no ano de 1934 durante os trabalhos de elaboração da nova 

Constituição. Excepcionalmente durante o ano de 1937 foram 21 charges publicadas 

por Chichorro, muito acima da média. Neste ano o país se preparava para as 

eleições que ocorreriam no ano seguinte, no entanto por um golpe continuísta as 

eleições nunca ocorreram e Vargas permaneceu no cargo de presidente até 1945, 

quando foi deposto. As partes em vermelho no gráfico indicam os anos em que 

ocorreram ou deveriam ocorrer eleições para presidente do Brasil. É possível 

constatar um crescimento progressivo do número de charges, com algumas 

oscilações, e um lapso entre os anos de 1939 até 1948. 

O Estado Novo foi um golpe político entre Vargas e Góis Monteiro para a 

permanência de Getúlio no poder. Armou-se uma situação de pânico entre as 

camadas dominantes para que estes vissem no golpe um movimento de proteção do 

Estado contra os inimigos. Se os comunistas já tinham dado o pretexto com a 

insurreição de 1935, a farsa do Plano Cohen usou o anticomunismo para justificar o 

golpe. O Plano Cohen seria um golpe de tática comunista para a tomada do poder: 

previa a mobilização de trabalhadores para uma greve geral, assassinatos de líderes 

civis e militares, saques, depredações, incêndio de prédios públicos. Com a crise do 

Estado Novo, em 1945, o General Góes Monteiro denunciou que o Plano Cohen era 

uma fraude e atribuiu a culpa ao capitão Olímpio Mourão Filho, chefe do serviço 

secreto da Ação Integralista Brasileira (AIB). 

A farsa foi transmitida em 30 de setembro de 1937 pelo programa de rádio 

“Hora do Brasil” e no dia seguinte publicado nos jornais. As conseqüências da 
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revelação do plano foram imediatas. O congresso aprovou o estado de guerra e as 

garantias constitucionais foram suspensas. No dia 10 de novembro de 1937 foi 

implantado o Estado Novo. 

O novo regime caracteriza-se por ser um governo forte e centralizado. O 

órgão controlador da imprensa, Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), 

censurava manifestações que fossem contrárias aos ideais do Estado Novo. O DIP 

alimentava com recursos financeiros cerca de 60% dos jornais da época e 

controlava os outros 40%, pouco escapava aos censores do órgão. As 

manifestações críticas ao governo estavam abortadas, como podemos constatar na 

ausência de charges de Chichorro representativas de Vargas no período citado. 

Podemos observar, na tabela acima, que no ano de 1938, já na ditadura, mas sem o 

DIP, ainda foram publicadas 7 charges.  

O DIP era um órgão que tinha como função difundir os ideais do Estado 

Novo junto à população e foi criado em 1939. Porém sua abrangência foi muito mais 

ampla, regulamentando, proibindo e censurando toda prática jornalística, cultural e 

midiática que fosse contrária aos ideais do Estado Novo. De acordo com Ângela de 

Castro Gomes neste período o  

Estado Novo exercia olimpicamente seu poder, punindo maiores 

pretensões de críticas. Mas também é claro que havia tolerância, 

orientada pelo desejo de popularização de sua imagem e da 

aproximação de seu perfil com o que estava sendo postulado como 

próprio do ser brasileiro
75

. 

Ainda de e acordo com Ângela de Castro Gomes, no seu livro A invenção do 

Trabalhismo, foi durante a vigência do Estado Novo, principalmente a partir de 1942, 

que a imagem de Vargas como o “pai dos pobres”, começa a ser construída.  

Utilizando o rádio de forma eficaz para atingir uma gama variada de trabalhadores. 

Por decreto-lei (n.1949/39), tornara sua transmissão obrigatória em qualquer 

estabelecimento comercial que possuísse aparelho de radiodifusão. Aconselhava 

também que, sobretudo em cidades do interior, fosse transmitido por alto-falantes 

em logradouros públicos, praças e vias de maior movimento76.  
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O então Ministro do Trabalho Alexandre Marcondes Machado Filho, através 

do programa radiofônico A Hora do Brasil, só tratava de assuntos do Ministério do 

Trabalho. O programa Falando aos Trabalhadores Brasileiros enfocava toda 

legislação social produzida, regulamentada e reformada a partir do ano de 193077. A 

trama destas conversas modificava-se, mas basicamente, os personagens eram os 

mesmos. Segundo a autora, nesta época surge o tempo festivo: na comemoração 

do dia do Trabalho, no primeiro ano do Estado Novo, houve a regulamentação da lei 

do salário mínimo, quando ele assumia o compromisso de “presentear” os 

trabalhadores com uma realização na área de política social78. Deste modo, 

podemos entender que a ausência de críticas ao presidente nas charges, que no 

nosso corpus coincidem com o surgimento do DIP e não especificamente com o 

surgimento do Estado Novo, e a constante propaganda oficial, forneceu um 

ambiente favorável a uma construção positiva da imagem de Vargas no imaginário 

popular. 

Já no período do fim do Estado Novo ao da chamada redemocratização, 

1945 e 1948, a não publicação de charges de Vargas pode estar relacionada ainda a 

ação do DIP em 1945 e, posteriormente, à sua ausência da política nacional como 

chefe da nação, embora ele tenha apoiado a eleição de Dutra e tenha sido senador 

no período. 

A deposição de Vargas pelo Alto Comando do Exército da presidência da 

República aconteceu no dia 29 de outubro de 1945 e o poder foi assumido pelo 

presidente do Supremo Tribunal Federal José Linhares que, em janeiro de 1946, 

transferiu ao candidato eleito, Eurico Dutra. Mesmo deposto, Getúlio não foi exilado 

nem teve seus direitos políticos cassados e nas eleições daquele ano apoiou o 

candidato Dutra, que havia arquitetado sua deposição. 

Getúlio afastou-se da presidência, mas continuou sendo um político 

influente. No mesmo ano de 1945 Vargas foi eleito senador por 2 estados e 

deputado federal por 6 estados e o Distrito Federal. No entanto, ficou a maior parte 

ausente do Congresso Nacional, não assinando nem mesmo a constituição de 1946 

que garantia a redemocratização do país, preferindo retirar-se para São Borja. Nas 

eleições de 1947 Getúlio apoiou os candidatos do PTB (Partido Trabalhista 
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Brasileiro) às assembleias legislativas e os candidatos do PSD (Partido Socialista 

Democrático) aos governos estaduais. 

4.3 DA VOLTA NOS BRAÇOS DO POVO AO SUICÍDIO (1949 -1954) 

 

A sua reclusão em São Borja não o desligou da política nacional: o assédio 

de políticos e partidários para Vargas retornar de maneira mais enfática à política 

nacional era constante, especialmente de Hugo Borghi e Ademar de Barros. A sua 

amizade com o jornalista Samuel Weiner foi decisivo para o regresso da vida 

pública. 

A indecisão de Vargas na candidatura à sucessão presidencial de 1950 foi o 

momento em que as charges de Chichorro retomam a figura de Getúlio. Este reinício 

se dá ainda em fevereiro de 1949 quando surgem as primeiras especulações de que 

Vargas poderia ser candidato a presidente. No ano de 1950 verificamos o ano com 

maior freqüência das charges de Getúlio, devido ao regime democrático vigente no 

país. As charges foram publicadas ao longo de 10 meses, verificamos que elas não 

estão presentes só nos meses de agosto e setembro. As charges tratam 

basicamente das eleições e da composição do novo ministério. De um total de 24 

charges publicadas nos anos de 1949 e 1950, 18 faziam referência a sucessão 

presidencial, ou seja, 75% das figuras. 

A juventude dos integrantes das primeiras charges foi substituída por figuras 

mais senis, demonstrando que o tempo percorrido abalou a integridade física dos 

personagens, mas também mostrando a decadência de suas idéias. 

Interventor do estado de São Paulo durante o período de 1938 até 1941, 

Ademar de Barros soube se adaptar aos novos tempos79. Em 1947, apoiado pelos 

comunistas, elegeu-se governador do estado de São Paulo. Foi a partir dele que a 

expressão “rouba, mas faz” tornou-se popular no meio político. Ademar não possuía 

forças suficientes para concorrer à presidência, mas seu apoio valorizava um 

candidato. Na charge de Eloy vemos a figura imponente de Ademar, ele está à 

frente de Vargas demonstrando a evidência dele no meio político, Getúlio está em 
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segundo plano com um sorriso malicioso assistido o diálogo entre Fumaça e 

Ademar. Quando questionado por Fumaça se é ou não é candidato Ademar 

responde: “- Se eu disser que não sou, ninguém acredita e se disser que sou, 

querem que eu não seja!” (figura 13). 

A charge traz um relato do momento político que o Brasil vivia, não existindo 

um candidato de consenso que estivesse em condições de concorrer às eleições 

presidenciais. Getúlio, “a velha raposa dos pampas”80, só observava o desfecho das 

indicações à candidatura presidencial. 

 

 

FIGURA 13 - SIM OU NÃO? 

FONTE: JORNAL O DIA, 22/Abril/1949 

A dificuldade em adentrar no eleitorado paulista fez Vargas adiar a 

formalização da sua candidatura a presidente. Getúlio Vargas possuía um 

relacionamento conturbado com a imprensa paulista. O jornal O Estado de São 
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Paulo, que ficou sob intervenção federal no Estado Novo, se referia a Vargas como 

um caudilho e o jornal Folha da Manhã quase nunca se referia a Vargas pelo nome 

e sim como ex-ditador. Dispondo de uma visão política ampla e a capacidade de 

costurar apoios, Getúlio aproximou-se de Ademar para costurar uma aliança 

política com o ex-interventor paulista, prometendo retribuir o apoio nas próximas 

eleições. 

Escolhido candidato do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) à presidência, 

recrudesceram as romarias rumo a São Borja. Eram trabalhistas, jornalistas e 

políticos que ofereciam apoio ao novo candidato. Fumaça, e seu fiel Totó, foram 

entrevistá-lo para saber do seu programa de governo e Vargas diz que “não 

deixarei como está para ver como fica”. Este bordão encontra-se repetido em 

outras charges publicadas por Eloy. 

O cenário campesino (figura 14) mostra que Vargas se retirou para seu 

exílio em São Borja após ser deposto em 1945. Ele recebe Fumaça do lado externo 

da casa e ao fundo notamos um curral mostrando a origem estancieira do 

candidato. A construção também pode significar curral eleitoral, expressão utilizada 

para indicar a forte influência de um candidato junto aos seus eleitores do campo, 

neste caso, os trabalhadores mais humildes com menor poder aquisitivo ou baixa 

escolaridade. 

A campanha eleitoral de Vargas durou 53 dias e percorreu todos os 

estados da federação. Sua estratégia foi abordar temas regionais que a população 

comentava como o nacionalismo e borracha na Amazônia, o café no Paraná, 

industrialização no sudeste etc. A empolgante campanha demonstrou forte apelo 

popular ao seu nome. Falando como o “pai do trabalhismo” e de leis que atendiam 

aos anseios sociais, Vargas buscava o apoio das classes rurais defendendo a 

extensão da legislação até as mesmas. 

Num ato instituído pelo Estado Novo, recomendava-se a colocação de 

quadros com retratos do presidente em repartições públicas. Com a saída de 

Vargas em 1945 da presidência da República, os quadros saíram das paredes. 

Porém com a vitória em 1950 para presidente, os compositores Haroldo Lobo e 

Marino Pinto, compuseram uma marchinha intitulada “Retrato do Velho”, 
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simbolizando a volta de Vargas ao poder. Sucesso no carnaval de 1951, a 

marchinha não era apreciada pelo presidente, que abominava ser apontado de 

velho81. 

Mesmo com a maioria da imprensa fazendo campanha contra a sua 

candidatura, no dia 3 de outubro de 1950, Vargas foi eleito com uma expressiva 

votação, foram 3.849,040 votos (48,7%) tornando-se o 17º presidente do Brasil.  

 

FIGURA 14 - DIFERENTE 

FONTE: O DIA, 25/Julho/1950 

O segundo governo de Getúlio Vargas foi marcado por forte crise 

econômica, o presidente eleito recebeu de seu antecessor um quadro de grandes 

dificuldades econômicas, sobretudo com a retomada do processo inflacionário e o 

                                                           
81

 SEVERIANO, Jairo. A canção no tempo: 85 anos de músicas brasileiras, vol. 1: 1901-1957. São 
Paulo. Ed. 34, 1997. p.284. 



53 

 

 

desequilíbrio financeiro no setor público82. O novo governo promoveu várias 

medidas tentando incentivar o desenvolvimento econômico, com ênfase na 

industrialização83. 

Mesmo com graves problemas econômicos o governo procurava dinamizar 

a economia, mas via diante de si um problema com forte repercussão social, o 

aumento da inflação e conseqüentemente o aumento do custo de vida. O empenho 

do governo foi de agradar parcelas de trabalhadores urbanos. No entanto as 

medidas não aplacavam os ânimos dos trabalhadores e as reivindicações 

culminaram com a greve dos 300 mil em São Paulo, que parou as fábricas no 

período de um mês, entre março e abril de 1953. 

As causas das greves trabalhistas eram variadas. Na tabela 2 a seguir 

serão compilados os motivos das paralisações. 

TABELA 2 - OCORRÊNCIA DE GREVES NO BRASIL NO PERÍODO 1951-1952 

CAUSAS Nº DE GREVES % 

Aumento salarial 96 36,3 

Pagamento de salários atrasados 38 14,4 

Solidariedade a classe 27 10,2 

Melhores condições de trabalho 13 4,9 

Bonificação de natal 9 3,4 

Admoestação 7 2,6 

Contra a alta dos preços 7 2.6 

Contra o governo - - 

Salário mínimo 3 1,1 

Outros motivos 64 24,2 

FONTE: MOISÉS, J. A. GREVE DE MASSA E CRISE POLÍTICA: ESTUDO DA GREVE DOS 300 MIL EM SÃO PAULO (1953-
1954). SÃO PAULO: POLIS, 1978. P. 78. 
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É significativo que o maior número de greves é pelo aumento dos salários e 

pagamento de atrasados. A inflação tinha perdido ímpeto nos primeiros anos pós 

Segunda Guerra Mundial, mas logo depois ela retornou com maior intensidade. As 

greves reivindicavam melhorias no ganho salarial dos trabalhadores, no entanto é 

possível analisar que as mesmas não eram contra o governo e sim contra os 

empregadores. Outro ponto ressaltante dos dados é a greve pelo abono de natal. 

Getúlio instituiu o abono para repor as perdas salariais dos servidores públicos e 10 

anos depois João Goulart, herdeiro político de Vargas, o oficializou como o décimo 

13º salário, extensível a todos os trabalhadores. 

Com habilidade política Getúlio procurava navegar num mar revolto. De um 

lado não podia deixar de lado as reivindicações dos trabalhadores e de outro 

precisava tomar medidas impopulares no sentido de controlar a inflação84. 

TABELA 3 - BRASIL- VARIAÇÃO ANUAL DA INFLAÇÃO, 1946- 1953 

Ano Inflação/Variação % 

1946 22,6 

1947 2,7 

1948 8,3 

1949 12,2 

1950 12,4 

1951 11,9 

1952 12,9 

1953 20,8 

FONTE: WANDERLEY GUILHERME DOS SANTOS. QUE BRASIL É ESTE? MANUAL DE INDICADORES POLÍTICOS E 
SOCIAIS. RIO DE JANEIRO. UPERJ/VERTICE, 1990, P. 40 

  

Entre os anos de 1953 e 1954 o Brasil foi sacudido por uma forte crise 

econômica. A inflação fazia com que os preços dos alimentos subissem diariamente. 

A situação dos trabalhadores era de penúria. A emissão de papel moeda 

descontrolada e exagerada por parte do governo pressionava ainda mais a inflação. 

                                                           
84

 FAUSTO, Boris. História do Brasil. 12ª Ed. 1ª reimpr. São Paulo. Edusp. 2006, p. 410. 
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Na figura 15, vemos que quem tinha dinheiro era só o governo enquanto as 

promessas eleitorais de Vargas sobre melhores salários não se concretizaram. 

Vargas é desenhado por Chichorro com uma expressão decrépita no meio dos 

sacos de dinheiro. O seu sorriso característico ainda permanece em sua face, porém 

agora sob um nariz saliente e traços faciais envelhecidos. O diálogo entre os dois 

mostra a ironia trazida pelo mar de dinheiro que, contraditoriamente, tem menos 

valor por conta da desvalorização. 

 

FIGURA 15 - EXTRA-PROMESSA 

FONTE: JORNAL O DIA, 27/Março/1953 
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FIGURA 16 - “ABONO” DE NATAL 

FONTE: JORNAL O DIA, 9/Outubro/1951 

 

Como era de esperar, os chargistas exploraram a crise econômica do 

governo Vargas para denunciar a situação vivida pela população. Na figura 16 

verificamos uma reciclagem do desenho, o mesmo já havia sido publicado 3 vezes, 

no entanto a legenda cria o diferencial. Essa reciclagem de desenhos é 

compreensível pelo longo período de tempo que Chichorro trabalhou como chargista 

no mesmo jornal. 

O ano de 1954 foi marcado pelo agravamento das finanças brasileiras. Para 

conter os ânimos Vargas decidiu reformular o ministério. O ministro do Trabalho 

João Goulart foi substituído, mas não sem antes apresentar uma proposta de 

aumento de 100% no salário mínimo. Ele abandonava o cargo de ministro como um 
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homem que saiu por ceder benefícios aos trabalhadores, espólio que seria 

explorado em suas campanhas futuras. 

Vargas continuava cada vez mais isolado no poder. As forças armadas já 

não destinavam seu apoio ao presidente. Grupos de oposição tinham voz constante 

na imprensa. O jornalista Carlos Lacerda, liderava a coalizão antigetulista mais 

radical acusando pessoas ligadas ao governo de corrupção. Para combater a 

imprensa crítica do seu governo, Getúlio financiou o jornal Última Hora, do jornalista 

Samuel Wainer. O jornal pro - getulista procurava defender o populismo de Vargas 

contra uma campanha antivarguista. O jornal introduziu uma série de técnicas 

gráficas que se tornaram o jornal bem mais atrativo às massas trabalhadoras, como 

a carta do leitor e espaços tratando dos bairros. Além de contar com um corpo de 

colaboradores destacados, como Paulo Francis, Nélson Rodrigues e Abelardo 

Barbosa, futuro apresentador de TV, Chacrinha. 

O jornal Última Hora sofreu uma intensa campanha da imprensa 

antivarguista cada vez mais agressiva que acusava Wainer de favorecimento em 

empréstimos bancários. Carlos Lacerda chegou a citar a constituição de 1946 que 

proibia estrangeiros de possuírem de ter ou dirigir qualquer veículo de imprensa no 

Brasil,como Wainer era acusado de ser estrangeiro seria ilegal ele possuir ou dirigir 

jornais no país. 

Nesse contexto há uma charge interessante. Na figura 17, o sorriso 

característico de Vargas foi trocado por uma expressão facial de surpresa, agora 

quem ri é Fumaça. E, no regime democrático, Fumaça ganha liberdade para chamá-

lo de “baixinho”. Getúlio além de estar literalmente no buraco está caído, entre 

pedras, o que dificulta levantar-se novamente e, segundo Fumaça, sem ajuda ele 

não vai conseguir sair. Estar dentro do buraco significa que a pessoa encontra-se 

num nível inferior aos demais. Como presidente do país, de certa maneira, também 

era o país que estava no buraco com a crise econômica. Estar no buraco também 

pode significar estar morto, já que o buraco se assemelha a uma cova. Também na 

figura 18 temos a figura da caveira, que dentre outros simbolismos, pode significar a 

morte. O seu olhar melancólico, sua posição rebaixada pode indicar a decadência 

política de Vargas, reforçado pelos sinais da velhice indicados no rosto como as 
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linhas de expressão. Esta imagem de Vargas é o oposto da charge Sermão da 

Montanha, quando o mesmo encontrava-se num plano superior aos demais. 

 

 FIGURA 17- NO BURACO 

FONTE: JORNAL O DIA, 3/Abril/1954 

 

FIGURA 18: FIZERAM-LHE A CAVEIRA 

FONTE: JORNAL O DIA, 9/Abril/1954 
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A legitimidade obtida nas urnas na eleição de Getúlio Vargas para 

presidente do Brasil em 1950 era um fator que incomodava a oposição. A primeira 

tentativa de impeachment para abortar o governo de Vargas foi a Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI) do Última Hora, no ano de 1953, quando Vargas foi 

acusado de favorecer o jornalista Samuel Weiner com financiamentos do Banco do 

Brasil. 

No ano de 1954 a oposição possuía um arsenal de denúncias para afastá-

lo do poder. Contrário à proposta de aumento do salário mínimo de 100%, em 

fevereiro foi lançado o Manifesto dos Coronéis, que marcava o rompimento das 

Forças Armadas com Vargas. Com o objetivo de diminuir a influência norte-

americana na América do Sul, em março estourou a notícia de um acordo secreto 

entre Vargas e Perón para a formação do bloco ABC (Argentina, Brasil e Chile). 

O crescente espaço conquistado pelo jornalista Carlos Lacerda no meio 

oposicionista acirrou mais o debate sobre a renúncia de Vargas. Sem apoio dos 

militares e da imprensa, Getúlio encontrava-se cercado, como representa Chichorro 

na charge da figura 18. O impeachment, representado pela caveira o acompanhava 

e o ameaçava. A caveira aqui pode representar o negativo, basta lembrar-se das 

bandeiras piratas e dos rótulos de substâncias nocivas, venenos, morte. Destarte, a 

caveira aqui significa a morte política de Vargas. Podemos ressaltar também que o 

impeachment não possui rosto, é formado por ossos cobertos com um lençol. 

Poderíamos deduzir que ninguém queria ser o carrasco político de Vargas, pois 

nos meios populares ele ainda angariava simpatia. O acordo proposto por Vargas 

para a caveira de aumento do salário é uma analogia ao aumento de salário 

proposto por Goulart no início de 1954 para acalmar os trabalhadores que 

ameaçavam uma greve geral. Fumaça fica inerte como espectador, assustado 

diante dos acontecimentos, porém incapaz de agir por conta do muro que os 

separam. Fumaça diz que Getúlio não conseguiria sair do buraco sozinho e aqui 

um muro separa Fumaça do presidente, o que parece mostrar o isolamento do 

mesmo.  

Entre as duas charges dispostas acima (figura 17 e 18) notamos mudança 

de expressão na face de Fumaça. Enquanto Getúlio está no buraco Fumaça ri, no 
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entanto, quando a caveira ameaça Vargas Fumaça olha espantado, talvez 

imaginando o fim trágico no desfecho da situação. 

 

 

FIGURA 19 - TUDO AZUL 

FONTE: JORNAL O DIA, 14/Agosto/1954 

 

Vargas procurava manter o poder até o fim de seu mandato, prometendo 

que haveria eleições livres no pleito de outubro de 1954. Politicamente isolado 

Getúlio em seus discursos mostrava serenidade e cultivava a imagem de defensor 

dos direitos das massas trabalhadoras. O atentado da Rua Toneleros, ocorrido no 

dia 5 de agosto de 1954, contra o opositor de Getúlio, Carlos Lacerda, aumentava 
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o clima de tensão nos meios políticos. Mesmo sem nunca ter provado a 

participação efetiva de Vargas no atentado, a oposição o acusava como o 

mandante do crime. 

No dia 14 de agosto de 1954 foi publicada a última charge de Vargas 

(figura 19) feito por Chichorro no jornal O Dia. Nela Vargas garante que presidirá as 

eleições de outubro e Fumaça o questiona como se a Polícia especial foi 

dissolvida. A Polícia Especial foi instaurada em 1933 com o objetivo de coibir 

comportamentos políticos contrários ao regime, mas sua ação continuou mesmo 

após a queda de Vargas em 1945, ela foi extinta somente em 1962. No entanto, a 

atuação da Polícia Especial ficou atrelada a imagem de Vargas devido a seu 

desempenho repressivo durante o Estado Novo e, no contexto de 1954, devido ao 

atentado contra Carlos Lacerda. 

O cenário nebuloso que está inserido ao fundo da figura de Vargas e 

Fumaça pode simular as agitações políticas e os escândalos em que a figura do 

presidente estava envolvida. Mesmo sob a pressão de diversos grupos políticos 

Getúlio mantém a serenidade e a elegância sem agressividade, as mãos postas 

para trás indica que ele está na defensiva. No entanto, Fumaça aparece em tom 

descontraído ao indagar o presidente, indicando uma familiaridade entre o povo e 

Vargas que permite um questionamento mais direto. 

Na madrugada do dia 24 de agosto um tiro ecoa pelos corredores do 

Catete, Vargas suicida-se e deixa a “vida para entrar para a história”, como havia 

escrito em sua carta-testamento. A sua morte causou grande comoção popular e a 

ira das massas foi direcionada aos seus opositores. Jornais foram depredados, 

políticos tiveram que fugir. O Vargas de Chichorro, já velho e decadente, 

perseguido pela caveira do impeachment e freqüentando praticamente uma 

sepultura desaparece com o suicídio, embora o seu legado político ainda seja 

objeto de disputa nos dias atuais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As charges de Chichorro constituem um conjunto importante de fontes 

históricas para uma reflexão acerca dos acontecimentos políticos do Brasil na 

primeira metade do século XX. A publicação das charges revela uma visão sobre a 

trajetória de Vargas. 

Presença constante no meio jornalístico, as charges ainda são pouco 

utilizadas como fontes históricas para pensarmos o período e como os caricaturistas 

intervém no cenário político brasileiro. O desenhista que dedicou mais de uma 

centena de charges a Vargas, acompanhou atentamente as transformações e as 

permanências do personagem, construindo uma visão sobre o político mais 

importante do Brasil no século XX. 

Impossível analisar em profundidade a totalidade das imagens, mas ao 

analisar as charges de Vargas podemos notar as variações físicas ocorridas em sua 

fisionomia. Como o chargista foi moldando a figura de um homem que no início de 

suas aparições, fora do poder, era retratado como um sujeito carrancudo. Com o 

passar do tempo e com a proximidade do poder, foi adquirindo aspectos que o 

estereotiparam, como o sorriso, a estatura, a gravata, etc. E, por fim, quando o 

poder e a sua legitimidade já eram questionados, um velho e decadente Vargas é 

desenhado interagindo com símbolos da morte.  

Os desenhos de Chichorro foram constantes em ironizar Vargas, em criticar 

o poder, como é característico da charge. A política e a economia foram matérias 

primas importantes para o desenhista criticasse o poder. Ainda que em 

determinados momentos, devido à repressão ou ao desinteresse por um 

personagem que parecia sair de cena, as imagens de Vargas tenham sumido. A 

ausência de críticas ao presidente nas charges, que no nosso corpus coincidem com 

o surgimento do DIP, e a constante propaganda oficial, forneceram um ambiente 

favorável a uma construção positiva da imagem de Vargas no imaginário popular. 

Quando desenhou, desde o período em que Vargas estava no auge de seu 

domínio e parecia receber as leis diretamente de Deus, até o momento em que já 

velho e acossado pelos problemas Vargas cai na cova e tem um cadáver em seus 

calcanhares, Chichorro fez de Fumaça um interlocutor privilegiado na relação com 

Vargas. 
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